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प्र रण १ 

मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंनी आपल्या हॉटेलच्या 
खोलीच्या खखड ीचा पडदा ए ा बाजूला  ेला. 
आपल्या थ लेल्या डोळयािंवरून तयािंनी हात किरवला. 
क ती भाषणे. क ती बैठ ा. गोऱ्या लो ािंच े ाळया 
लो ािंसिंबिंधीच ेमत बदलण्याचा प्रयतन  रणे हे 
अततशय  ठीण  ाम तयािंनी अिंगावर घेतले होते.



आपल्याच ववचारािंत गढून गेले असताना अचान  
रटतयावरून पळत जाणाऱ्या ए ा  ाळया मुला ड े
तयािंच ेलक्ष गेले. तयाच्या गालावरून अश्र ूओघळत 
होते. अतीव वेदनेने आखण द:ुखाने ओरडत 
असल्याप्रमाणे तयाच ेतोंड उघड ेहोते. रटतयाच्या  डलेा 
पोचल्यावर तो खाली बसला अन तयाने आपला चहेरा 
हातात लपवला.

 ाय बरे झाले असेल? मार्टिनच्या मनात ववचार 
आला. खोलीतून घाईने तनघून खाली येऊन लगेच ते 
तया मुला ड ेगेले.

“बाळ,  ाय झालिं?”

बेनने आपल्या अश्रतूून वर पर्हले तेव्हा ए  सुदृढ 
 ाळे गहृटथ तयाच्या शजेारी उभे होते. तयािंचा आवाज 
धीरगिंभीर होता पण तयात  णव आखण आटथा होती.



सुरुवात  ुठून  रावी हे बेनला समजेना. तयाच्या 
तोंडून शब्द  सेबसे बाहेर पडू लागले.

“आधी आमची मैत्री 
होती. मग ते मला ‘ ाळया’ 
म्हणू लागले. ते म्हणाले  ी 
ते गोरे होते म्हणून ते
माझ्यापेक्षा शे्रष्ठ होते. मग 
आमची झटापट झाली 
आखण आता आम्ही लमत्र
नाही.”

“शािंत हो बाळ. हे घे. आधी डोळे पूस.”

मार्टिननी तयाला ए  मोठा हातरुमाल र्दला.

तयािंची िारा र्दवसािंची दोटती असल्याप्रमाणे मार्टिन 
रटतयावर तयाच्या शजेारी बसले. “तुझिं नाव  ाय?” 

मार्टिननी ववचारले.

“बेन. बेन टेलर मॉगिन.”

“बेन, खपू वषाांपूवी तुझ्यासारखाच ए  लहान मुलगा 
मला मार्हत होता. तयाचिं नाव होतिं मार्टिन. आखण 
तयाच्याही तुझ्यासारख्याच झटापटी व्हायच्या.”



बेन रडायचा थािंबला आखण मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंच्या ड े
धीटपणे पाहू लागला.

“तयाला चािंगली मारामारी  रता यायची  ा?” तयाने ववचारले.

“सुरुवातीला बरीच मारामारी  रायचा आखण तुझ्यासारखाच 
मार खाऊन यायचा. मग तयाच्या लक्षात आले  ी मारामारी 
 ेल्याने खपू लो ािंना दखुापत होते. म्हणून तयाने चािंगले 
बोलायला सुरुवात  ेली.” मार्टिनने तयाला समजावले.

बेनला आता आणखी मार्हती हवी होती. “मला तयाच्याववषयी 
सािंगा ना,” तो म्हणाला.

प्र रण २

आपला रिंग  ाळा आहे म्हणजे आपण तनराळे आहोत हे 
मार्टिनला तो सहा वषाांचा असतानाच समजले. तो तयाचा 
शाळेतील पर्हलाच र्दवस होता आखण लमत्रािंना तयाबद्दल 
सािंगण्यासाठी तो अधीर झाला होता. तयाच ेलमत्र गोरे होते 
आखण ते देखील नु तेच शाळेत जाऊ लागले होते.

तो शाळेतून घरी आला तेव्हा तयाच्या आईने तयाला 
थािंबवले आखण ती म्हणाली, “बाळ, जरा थािंब.  दाचचत 
यापुढे तयािंना तुझ्याशी खेळायच ेनसेल.”



हे ऐ ून मार्टिन  ोड्यात पडला. तयाची आई पुढे 
म्हणाली, “इत े र्दवस तुमची मैत्री होती… पण 
आता… ए  पक् े लक्षात ठेव  ी तू देखील एखाद्या 
गोऱ्या माणसाइत ाच चािंगला आहेस.” मार्टिनला याचा 
अथि िारसा समजला नाही, पण आईच ेम्हणणे तयाने 
चािंगले लक्षात ठेवले.

अपेक्षेप्रमाणेच, तयाच्या गोऱ्या लमत्रािंपासून तो 
वेगळा राहू लागला. गोऱ्या आखण  ाळया लो ािंना 
वेगळी वागणू  लमळते हे लव रच मार्टिनच्या 
लक्षात आले. आठ वषाांचा असताना ए दा तयाच े
वडील तयाला बूट घेण्यासाठी द ुानात घेऊन गेले. 
द ुानातील ए  गोरा ववके्रता तयािंच्या ड ेआला.



तयाचा मदतनीस म्हणाला, “तुम्ही जर द ुानाच्या 
मागच्या भागात येऊन बसलात, तर मी तुम्हाला 
आनिंदाने बूट दाखवेन.” तयाच्या वडडलािंनी थेट तया 
ववके्रतया ड ेपार्हले आखण ते म्हणाले, “आम्हाला जर 
इथे बूट दाखवणार नसाल, तर आम्हाला बूट दाखवूच 
न ा.” असे म्हणून मार्टिन आखण तयाच ेवडील 
द ुानातून सरळ बाहेर पडले.

मार्टिनला अखेर बूट लमळाले पण ज्या
द ुानात तयािंना मानाने वागवले गेले तेथनूच. तेच 
तर खरे महत्त्वाच ेआहे - लो ािंशी आदराने वागणे. 
तया ाळी अने  गोरे लो  तसे वागत नसत.



प्र रण ३

भािंडण  रण्याने  ेवळ द:ुख वाढत जाते असे मार्टिन 
मोठा होत असताना तयाच्या लक्षात आले.  ोणतीही समटया 
असली, तरी तयावर चचतेून मागि  ाढणे अचध  शे्रयट र 
होते असे तयाच ेमत झाले. वयाच्या १५ व्या वषी तो 
 ॉलेजमध्ये गेला आखण चािंगली भाषणे  रू लागला.

ए ा रात्री मार्टिन आखण तयाच े ॉलेजमधील लमत्र बसने 
परत येत असताना बसच्या चाल ाने तयािंना उभे असलेल्या 
 ाही गोऱ्या प्रवाशािंना जागा द्यायला िमािवले. “चला उठा. 
आधी उभे रहा!” चाल  तयािंच्यावर ओरडला. मार्टिनला ते 
आवडले नाही, पण तयाने ते मु ाट्याने ऐ ले.

 ॉलेजच्या सुटीत तो नो री  रत असे. तयाच्या 
लक्षात आले  ी ए ाच  ामासाठी गोऱ्यािंना  ाळया 
लो ािंपेक्षा अचध  पगार लमळत असे.



 ॉलेजमधनू बाहेर पडल्यावर नेम े  ाय  रावे हे 
मार्टिनला सुचत नव्हत.े मग ए  र्दवस डॉ. बेंजालमन 
मेज या  ॉलेजच्या प्राचायाांच ेभाषण तयाने ऐ ले. 
अमेरर ेच्या दक्षक्षणे डील राज्यािंमधील 
विंशभेदाची वतिणू  व ववचार बदलणे गरजेच े
असल्याववषयी ते बोलत होते. तयािंच्या भाषणाने मार्टिन 
हेलावून गेला. या ववषयािंवरील प्रवचनाद्वारे गोरे आखण 
 ाळे लो  जवळ येऊ श तील असे तयाला वाटले. 
आखण तयाचा तनणिय झाला.

१९५४ साली अलाबामा राज्यातील मोन्टगोमेरी  
येथील बॅस्टटटट चचिमध्ये मार्टिन धमोपदेश  झाले. 
विंशभेदाच्या ववचारािंपासून आखण  ाळया लो ािंना वेगळी 
वागणू  देण्यापासून गोऱ्या लो ािंना परावतृ्त  रण्याचा 
तयािंनी तनश्चय  ेला. आखण हे सवि तयािंनी आपल्या 
भाषणािंतून आखण प्रवचनािंतून  रायच ेठरवले.

तयानिंतर १ डडसेंबर १९५५ रोजी तयािंच ेआयुष्य 
 ायमच ेबदलले.



प्र रण ४

ए ा वयट र बाईंनी मार्टिन च्या आयुष्याला ही नवी 
र्दशा र्दली होती. तया जरी वयट र असल्या तरी भेदभाव 
चालवून घेणार नाही असा तयािंचा तनश्चय होता. रोझा 
पा ि  हे तयािंच ेनाव. मोन्टगोमेरीत ए ा बसचाल ाने 
तयािंना तयािंची जागा ए ा गोऱ्या प्रवाशासाठी खाली  रून 
देण्यास िमािवले होते. तयािंनी नम्रतेने पण ठामपणे तयास 
न ार र्दला आखण जागेवरून हलल्या नाहीत. यापूवी 
 ाही वेळा आपल्या हक् ािंबाबत ठाम असणाऱ्या  ाही 
 ाळया लो ािंना ठार  रण्यात आले होते. बसचाल ाला 
आणखी गोंधळ न ो होता म्हणून तयाने पोललसािंना 
बोलावले आखण बबचाऱ्या रोझाला अट   रण्यात आली.

तया  ाळात गोऱ्या व  ाळया लो ािंसाठी 
उपहारगहृात बसण्याची वेगळी व्यवटथा असे, 

उद्यानात टवतिंत्र बा े, इत ेच नव्हे तर टवच्छतागहेृ 
देखील वेगळी असत. बसमधील इतर  ाळया लो ािंनी 
 ाहीच  ेले नाही. तयािंना बहुधा अशा भेदभावाची 
सवय झाली असणार क िं वा ते घाबरले असणार.



मग रोझाला अट  झाल्याची बातमी  ाळया
समाजात वणव्यासारखी पसरली. बऱ्याच  ाळया
लो ािंना आता हा भेदभाव सहन  रायचा नव्हता 
आखण अने  गोऱ्या लो ािंनी- ववशषेतः उत्तरे डील 
राज्यािंतील - तयािंना पार्ठिंबा र्दला. अ ािन्सा 
राज्याच्या दक्षक्षणे डील ललट्ल रॉ  नावाच्या गावातील 
ए ा मोठ्या आिंदोलनानिंतर सर ारने नु ताच 
शाळािंमध्ये भेदभाव - गोऱ्या व  ाळया मलुािंसाठी 
टवतिंत्र शाळा -  रण्यास मनाई  ेली होती.

मोन्टगोमेरीत असे आिंदोलन  ेल्यास तयाने देशातील 
बदलािंना चालना लमळेल अशी अने  आिंदोलन तयाांची 
भावना होती. मार्टिन यािंना तया आिंदोलनाच ेनेततृव 
 रण्याची ववनिंती  रण्यात आली. सुरुवातीला ते 
याबाबत साशिं  होते. ते धमोपदेश  म्हणून नु तेच 
मोन्टगोमेरीत आले होते आखण चचिच्या  ामाला 
प्राधान्य द्यायला हवे असे तयािंच ेमत होते. लशवाय, 

 ाळे लो  हे आिंदोलन अने  मर्हने चालवू श तील 
 ा याबद्दलही तयािंना खात्री वाटत नव्हती. अखेर 
रेव्हरिंड अबेनािथी यािंनी या आिंदोलनाच े
नेततृव  रण्यासाठी तयािंच ेमन वळवले. पुढे तयािंची 
घतनष्ट मैत्री झाली.



प्र रण ५

प्रथम मार्टिन यािंनी बस  िं पनीला धडा लश वायच े
ठरवले.  ाळया लो ािंनी बस वापरू नये अशा अथािची 
४०,००० पत्र े तयािंनी वाटली. याला म्हणतात ‘बर्हष् ार’. 
 ाळया लो ािंनी आपल्या गाडीतून इतर  ाळया लो ािंना 
घेऊन जावे यासाठी तयािंच ेमन वळवण्यात आले आखण 
 ाळया टॅक्सीचाल ािंनी तयािंना बस प्रवासाइत ेच दर 
लावण्याच ेमान्य  ेले.

याचा उपयोग होत असावा असे र्दसले. बर्हष् ाराच्या 
पर्हल्या र्दवशी मार्टिन यािंनी शहरातून िेरिट ा मारला 
तेव्हा  ेवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच  ाळे 
लो  बसमधनू प्रवास  रत होते.

तया र्दवशी सिंध्या ाळी तयािंनी ४००० लो ािंसमोर ए  
भाषण र्दले. ते म्हणाले:

“आम्हाला या भेदभावाचा  िं टाळा आला आहे. 
आमच्याशी  ोणी  सेही वागावे याचाही  िं टाळा आला 
आहे… तयामुळे आता ववरोध  रण्यावाचनू दसुरा पयािय 
रार्हलेला नाही. इत े र्दवस आम्ही खपू सिंयम बाळगला. 
पण आज आम्ही इथे टवातिंत्र्य आखण न्याय 
लमळवण्यासाठी आलो आहोत.”

 ाळया लो ािंना दयु्यम दजाि र्दला जाऊ नये यासाठी 
हे आिंदोलन यशटवी होईपयांत हा लढा चालू ठेवण्याच ेया 
सभेत ठरवण्यात आले.



प्र रण ६

अखेर रोझा पा ि  यािंना १० डॉलर दिंड  रून सोडून 
देण्यात आले. परिंतु  ाही गोऱ्या लो ािंचा या सवि प्र ारास 
क ती ववरोध होता हे समजल्यावर मार्टिन यािंना धक् ाच 
बसला. तयािंना पत्रातून आखण िोनद्वारे जीवे मारण्याच्या 
धमक्या येऊ लागल्या. तयािंच्या स्जवाला असलेला धो ा 
पाहून तयािंच्या वडडलािंनी आखण इतर लमत्रािंनी तयािंना हे  ाम 
सोडून देण्यासाठी तयािंच ेमन वळवण्याचा प्रयतन  ेला.

मनातून जरी भीती वाटत असली, तरी या आिंदोलनाच े
नेततृव  रणे हे आपले  तिव्य आहे असे तयािंच्या मनाने 
ठरवले होते. ए ा रात्री तयािंच्या घरावर बॉम्ब टा ण्यात 
आला. मार्टिन तयावेळी घरी नव्हते पण तयािंची पतनी  ोरेटा 
आखण लहानगी मुलगी सुदैवानेच यातून बचावल्या

आखण तरीही मार्टिन नेहमीच हल्लेखोरािंना क्षमा 
 रण्याच्या मताच ेहोते  ारण लो ािंच ेववचार आखण 
मते र्हिंसाचाराने बदलता येत नाहीत असा तयािंचा 
ववश्वास होता. तयािंच्या आिंदोलनाची मार्हती जशी 
पसरत गेली तसे जगातील अने  लो  तयािंच्या
आिंदोलनाला मदत  रू लागले. पैशाचा ओघ सुरू झाला. 
पण र्हवाळा सुरु झाला  ी बर्हष् ार सिंपेल आखण 
आपले लो  परत बसचा वापर सुरु  रतील अशी 
तयािंना भीती वाटत होती.



हा बर्हष् ार  ायद्याच्या ववरुद्ध आहे असे म्हणून 
बस  िं पनीने मार्टिन यािंच्यावर खटला दाखल  ेला. तो 
जेव्हा न्यायालयात सुनावणीसाठी आला, तवे्हा जणू 
बर्हष् ार सिंपला असेच र्दसू लागले होते. मार्टिन 
न्यायालयात बसले असताना ए ा वातािहराने तयािंना ए  
चचठ्ठी आणून र्दली. तयात ललर्हले होते  ी गोऱ्या 
लो ािंनी बसमध्ये विंशभेद  रणे हे  ायद्याववरुद्ध होते 
असे अमेरर ेच्या सवोच्च न्यायालयाने मान्य  ेले होते. 
मार्टिन यािंचा ववजय झाला होता.

न्यायालयाबाहेर जमलेल्या वातािहरािंशी बोलताना 
मार्टिन म्हणाले, “अमेरर ेत टवातिंत्र्य आखण न्याय यािंचा 
ववजय होण्यासाठीचा लढा मोन्टगोमेरीत व्हावा असे 
परमेश्वरानेच ठरवले असणार.”

ए  म्हाताऱ्या  ाळया बाई उतटिूतिपणे म्हणाल्या, 
“इत े र्दवस माझा आतमा थ ला होता पण पायात 
ता द होती. आता माझ ेपाय थ ले आहेत पण माझा 
आतमा तटृत झाला आहे.”



प्र रण ७

आता जगभरातील लो  मार्टिन यािंना ओळखत होते. 
शािंततामय मोच,े धरणे आिंदोलने आखण टवातिंत्र्यगीते 
यामागील तयािंची  ल्पना लो  सवित्र वापरू लागले होत.े 
लॉस एिंजेललस मध्ये तयािंच ेभाषण ऐ ण्यासाठी २५,००० 
लो  जमले होते, तर लश ागोत १०,००० लो ािंनी तयािंच े
भाषण ऐ ले. डटे्रॉईट या गावी तयािंच्या नतेतृवाखालील
‘टवातिंत्र्य मोचाित’ ४०,००० लो  सहभागी झाले होते हे 
ए  आश्चयि मानले जाते

“मार्टिन,” अचान   ोणीतरी हा  मारली, 
“आपल्याला आता तनघायला हवे,” हॉटेलच्या
गॅलरीतून आवाज आला.

“मला आता जायला
हवे, बेन. तुझ्याशी
बोलून बरे वाटले. 
टवतःवर ववश्वास ठेव, 

पण भािंडणाने समटया
 धी सुटत नाही हे
ववसरू न ोस.”



मार्टिन हसले आखण तयािंच्या ज्या लमत्राने हा  
मारली होती तयाच्या ड ेजाऊ लागले. बेन 
रटतयावरून उठला आखण पाठमोऱ्या मार्टिन ड े
पाहू लागला.

गिंमतच आहे, तयाच्या
मनात ववचार आला, 
तयािंच ेनावही मार्टिन होते! 
आखण हा ववचार मनात 
घोळवत तो घरा ड े
तनघाला.

“बेन, इत ा वेळ  ुठे होतास?” बेनच ेवडील  मरेवर 
हात ठेऊन उभे होते आखण ते रागावलेले र्दसत होते.
“आपल्याला ए ा सभेला जायच ेआहे असे मी तुला 
सािंचगतले होते. आपल्याला आता उशीर होणार 
आहे.” तयाच्या वडडलािंना घाई झाली होती पण ते 
तयाला माि  रतील अशी बेनला खात्री वाटत होती.

“ सली तरी  िं टाळवाणी सभा!” बेनच्या मनात 
ववचार आला. खरे तर तयाला मुळीच जायचे नव्हते. 
पण ही सभा महत्त्वाची आहे असे तयाच्या बाबािंनी 
सािंचगतले होते. आखण आता ते दोघे वॉलशिंग्टन मधील 
सभेच्या र्ठ ाणी तनघाले होते.



प्र रण ८ 

ते पेनलसल्व्हातनया अव्हेन्यू ड ेजाऊ लागले तसे 
बेनचे डोळे ववटिारले. बापरे! गोरी आखण  ाळी, 
सगळी अमेरर ाच इथे जमलेली र्दसत होती. तयािंच्या 
आजूबाजूला खपूच गदी होती. बेनने आपल्या
वडडलािंचा हात घट्ट प डून ठेवला होता, नाहीतर 
च ुामु च होईल.

ए ाए ी  ाहीतरी सिं ेत झाल्याप्रमाणे सवित्र 
शािंतता पसरली.

“बाबा,  ाय चालले आहे? मला दाखवा ना!”

बेनच्या वडडलािंनी तयाला उचलून घेतले आखण ए  
चगर ी देऊन तयाला आपल्या खािंद्यावर बसवले. 
बेनला आश्चयािचा धक् ाच बसला. ततथे हजारो लो  
जमले होते. आतापयांत तयाने इत े लो  ए त्र 
 धीच पार्हले नव्हते. हे सगळे इथे  ा बरे आले 
असतील? तयाला ववचार पडला.



सगळे लो  ज्या र्दशनेे पाहत होते, तत ड े
तयानेही मान वळवली. खरे आश्चयि तर इथेच 
होते  ारण गदीच ेसवि लक्ष ए ा  ाळया
व्यक्तीवर खखळले होते. ए ा तासापूवी याच 
व्यक्तीने बेनची सहृदयपणे समजूत  ाढली होती.

मार्टिन ल्युथर क िं ग या बेनच्या लमत्राने 
तयाच्या समोरच्या टेबलाच्या दोन्ही बाजू घट्ट 
प डल्या आखण भाषणाला सुरुवात  ेली. सगळी 
गदी तयाचा प्रतये  शब्द लक्षपूवि  ऐ त होती.



“माझिं ए  टवटन आहे,  ी ए  र्दवस 
जॉस्जियातील लाल रिंगाच्या टे ड्यािंवर पूवीच्या 
गुलामािंची मुले आखण तयािंच ेपूवीच ेमाल  
बिंधतुेच्या भावनेतून ए त्र बसतील.

“माझिं असिंही टवटन आहे  ी माझी चार मुले 
अशा देशात राहतील  ी जेथे तयािंच्या तवचचे्या 
रिंगावरून नव्हे, तर तयािंच्यातील गुणािंवरून, तयािंना 
ओळखले जाईल…



“... स्जथे  ाळी आखण गोरी मुले हातात 
हात घालून बिंधतुेने वाटचाल  रतील.

आखण तया र्दवशी परमेश्वराची सवि मुले खऱ्या 
अथािने ‘लेट किडम ररिंग!’ हे गाणे गातील!

“जेव्हा प्रतये  झोपडीत, प्रतये  राज्यात आखण 
प्रतये  शहरात असे टवातिंत्र्य नािंदेल, तेव्हाच 
परमेश्वराची सवि ले रे -  ाळी आखण गोरी - हातात 
हात घालून ए बत्रतपणे

“अखेर मी मुक्त आहे, मुक्त आहे

 ृपातनधी परमेश्वरा

मी अखेर मुक्त आहे!”

हे तनग्रोंच ेभजन म्हणू श तील असा र्दवस 
दरू असणार नाही.”



मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंनी आपले भाषण सिंपवले 
आखण बेनने आजूबाजूला पर्हले. सवि गदी भारावलेली 
होती.  ाहीिंच्या डोळयातून आसवे ओघळत होती.

“हे तेच आहेत! माझी आखण तयािंची ओळख आहे!” 
बेन आपल्या वडडलािंना म्हणाला. घरी येताना बेनने 
मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंच्याबद्दल आखण तयािंची भेट 
 शी झाली हे सवि आपल्या वडडलािंना सािंचगतले. 
मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंच्यामुळे तयाच ेआयुष्यच 
बदलून गेले.



पुढे  ाय झाले?

मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंच्या वॉलशिंग्टन मधील भाषणानिंतर 
ए  वषािने अमेरर ेच ेअध्यक्ष ललिंडन जॉन्सन यािंनी १९६४ 
साली ‘नागरी हक्   ायदा’ या नव्या  ायद्यावर सही 
 रण्याच्या प्रसिंगी मार्टिन यािंना व्हाईट हाऊस मध्ये 
(अमेरर ेच्या अध्यक्षािंच ेतनवासटथान व  ायािलय) येण्याच े
आमिंत्रण र्दले. या  ायद्याने अमेरर ेतील विंशभेदाची 
पद्धत बिंद  रण्यात आली. तयाच वषी मार्टिन यािंना 
जगातील सवोच्च सन्मान - शािंततेसाठीच ेनोबेल पाररतोवष  
- देण्यात आले.  ाळया लो ािंसाठी तयािंनी अने  लढे 
स्जिं ले. ददैुवाने, ४ एवप्रल १९६८ रोजी जेम्स अलि रे 
नावाच्या ए ा गोऱ्या इसमाने गोळी झाडून तयािंची हतया 
 ेली. तयाला निंतर तुरुिं गात टा ण्यात आले.

नागरी हक् ािंची चळवळ मार्टिन यािंच्या
मतृयूनिंतरही चालू रार्हली. १९६० निंतर अमेरर ेच्या 
दक्षक्षणे डील राज्यािंमध्ये अने   ाळे लो  आपल्या 
शहराच ेमेयर झाले आहेत. अने  अमेरर ेच्या
सर ारमध्ये लो प्रतततनधी आहेत. अने  जण 
व ील, लशक्ष , प्रसारमाध्यमािंच ेप्रतततनधी, बँ ािंमध्ये 
अचध ारी आहेत - पूवी अशी शक्यताच नव्हती. 
विंशभेद जरी बे ायदा ठरवण्यात आला असला, तरी 
तो अद्याप नाहीसा झालेला नाही. विंशभेदाबाबतचा 
ववचार बदलण्यासाठी आखण  ाळया लो ािंना चािंगली 
वागणू  लमळावी यासाठी मार्टिन ल्युथर क िं ग यािंनी 
ववसाव्या शत ात सवािचध  योगदान र्दले यात शिं ा 
नाही.

मार्टिन ल्युथर क िं ग (१९२९-१९६८)


